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In 2011 s-au organizat 13 sedinte ordinare, 4 sedinte extraordinare si 2 sedinte de indata ale Consiliului Local
al Municipiului si s-au inregistrat, in registrul de evidenta hotararilor, 281 hotarari adoptate de Consiliul
Local.

Acordarea de scutire sau reducere de la plata impozitului pe cladiri pentru proprietarii de apartamente din
blocurile de locuinte sau ai imobilelor care au executat, din fonduri proprii, lucrari de interventie pentru
cresterea performantelor energetice a cladirilor;

Acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2012 pentru contribuabilii – persoane fizice;

Acordarea de inlesniri la plata contribuabililor-persoane fizice;

Aprobarea numarului de burse si al cuantumului unei burse pentru elevii din invatamantul preuniversitar de
stat de pe raza municipiului Alexandria, aferente semestrului I al anului scolar 2011 – 2012;

Acordarea de ajutoare de urgenţă pentru încălzirea locuinţei, din bugetul local al municipiului Alexandria,
pentru perioada noiembrie 2011- martie 2012, în cazul familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse,
care nu utilizează sursele de încălzire a locuinţei prevăzute în O.U.G. nr. 70/2011;

Aprobarea asocierii municipiului Alexandria , prin Consiliul Local al municipiului Alexandria, cu judetul
Teleorman, prin Consiliul Judetean Teleorman, pentru participarea la ‘’ Programul privind masurile de
protectie a mediului prin cresterea suprafetelor impadurite in judetul Teleorman pe perioada 2011-2020 ‘’;

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL



HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

Modificarea HCL nr. 202/2010, privind acordarea de facilitati unor categorii de persoane pentru transportul
public local de calatori;

Aprobarea de ajutoare pentru energie termica în conformitate cu O.U.G. 70/31.08.2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului rece;

Aprobarea locatiilor unde se pot desfasura adunari publice in municipiul Alexandria;

Suspendarea taxei speciale pentru paza culturilor agricole situate pe terenurile din extravilanul municipiului
Alexandria pentru anul fiscal 2011;

Preluarea cu titlu gratuit de catre municipiul Alexandria a unor utilaje din patrimoniul municipiului Slobozia;

Organizarii evenimentului „Nunta de aur” prin acordarea unor premii si diplome de fidelitate familiilor care
au implinit 50 de ani de la casatorie;

Modificarea H.C.L. nr.270/21.12.2010, privind stabilirea destinatiei de ,, Parc Industrial “ pentru terenul situat
pe DE 70 din municipiul Alexandria;

Reglementarea comercializarii plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice si
psihotrope in municipiul Alexandria;

Aprobarea infiintarii Politiei Locale Alexandria;

Regulament de convietuire sociala in Municipiul Alexandria.



Solicitari de acte normative – 1;
Informatii privind propunerile cetatenilor cu privire la elaborarea de acte cu caracter normativ –
1;
Solicitari ale instantei de judecata privind solutionarea de cereri adresate de persoane aflate in
penitenciar – 1;
Solicitari privind activitatea institutiei publice – 11;
Solicitari privind situatia locurilor de parcare – 1;
Solicitari privind utilizarea banilor publici – 4;
Solicitari copii acte - 2.

TOTAL = 21
- 21 cereri au fost solutionate favorabil;
- 5 solicitari inregistrate, adresate de persoane fizice;
- 16 solicitari inregistrate, adresate de persoane juridice.

LEGEA 544/ 2001, PRIVIND LIBERUL ACCES LA 
INFORMATII DE INTERES PUBLIC



COMPARTIMENTUL JURIDIC

Dosare in curs de solutionare:
Procedura insolventei – 41 ;
Reziliere contracte de inchiriere si evacuare – 15;
Legea 10/2001 – 8;
Alte actiuni aflate pe rolul instantelor – 18.

TOTAL = 82



5.325 de certificate de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale;
143 de referate de compensare/restituire a unor sume;
Au fost verificate 1363 de contracte de închiriere şi concesiune;
24 de declaratii pentru stabilirea taxei pe terenul inchiriat sau concesionat;
25 de declaratii pentru stabilirea impozitului pe cladirea realizata pe terenul inchiriat sau
concesionat;
684 de declaratii pentru stabilirea taxei pe terenul inchiriat pentru parcari;
700 de declaratii din oficiu pentru stabilirea taxei de salubrizare;
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 170 de contribuabili persoane
fizice în ceea ce priveşte scaderea taxei de paza;

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE;
Persoane fizice



Mijloace de transport
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 1.608 de contribuabili persoane
fizice în ceea ce priveşte stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport;
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 1.796 de contribuabili persoane
fizice în ceea ce priveşte scaderea impozitului asupra mijloacelor de transport.

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE;
Persoane fizice



Cladiri, terenuri
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 710 contribuabili persoane fizice în
ceea ce priveşte stabilirea impozitului pe clădiri si teren;
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 610 contribuabili persoane fizice în
ceea ce priveşte scaderea impozitului pe clădiri si teren;
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 144 de contribuabili persoane
fizice în ceea ce priveşte stabilirea impozitului pe teren extravilan;
Au fost operate în evidenţele fiscale documentele depuse de 75 de contribuabili persoane fizice
în ceea ce priveşte scaderea impozitului pe teren extravilan;
S-au completat un numar de 216 sesizari pentru deschiderea procedurii succesorale;
S-au intocmit 544 de declaratii rectificative fata de debitele initiale.

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE;
Persoane fizice



Facilitati fiscale

Scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 217 de contribuabili care sunt incadrati in
gradul de invaliditate I, gradul de invaliditate II si in gradul de handicap grav sau accentuat;

Scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 148 de contribuabili care sunt incadrati
in categoria persoanelor singure cu venituri mici;

Scaderea/reducerea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 195 de contribuabili care sunt
incadrati in categoria familiilor cu venituri mici;

Scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 72 de contribuabili care sunt incadrati in
categoria persoanelor ce beneficiaza de venit minim garantat conform Legii nr.419/2001;

Scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 200 de contribuabili care sunt veterani de
razboi si vaduve de veterani de razboi sau vaduve de razboi;

Scaderea la plata taxei de paza pentru un numar de 50 de contribuabili care sunt veterani de razboi;

Scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 116 contribuabili care sunt deportaţi
politic si revolutionari;

Scaderea la plata impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 6 contribuabili care sunt someri si care
primesc alocatii complementare sau monoparentale;

Scaderea la plata a majorarilor de intarziere a impozitului pe cladire si teren pentru un numar de 17
contribuabili.

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE;
Persoane fizice



S-au eliberat 930 de certificate fiscale.

S-au emis un numar de 594 de somatii si tot atatea titluri executorii si s-au deschis 246 de noi
dosare de executare silita.

Incasarea in proportie de 87,21% a impozitelor si taxelor locale stabilite pentru anul fiscal
2011. Procentul de realizare a fost influentat in mod negativ de intrarea in procedura de
lichidare si faliment a unui numar mare de agenti economici, ale caror creante totale insumeaza
370 mii lei. Impozite si taxe locale incasate prin procedura de executare silita in perioada
ianuarie-decembrie 2011: 487 mii lei.

BUGET, FINANTE, TAXE SI IMPOZITE;
Persoane juridice



Elaborat si actualizat documentatii tehnico-economice
SF+PT-“Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 200 in municipiul Alexandria”
-tronson1 cuprins intre str. Libertatii si str. Cuza –Voda si tronson 2 cuprins intre Cuza-Voda si
str. Al.Ghica);

INVESTITII



INVESTITII

SF+PT-“Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria”;

.



INVESTITII

SF+PT-“Reamenajare si modernizare fatada Piata Centrala” in municipiul Alexandria



INVESTITII

SF+PT-“Adapost pentru cainii fara stapan in municipiul Alexandria”;

SF-“Modernizare drum exploatare agricola pasarela-DJ504 in municipiul Alexandria”;

SF+PT-“Semnal de intrare in municipiul Alexandria”;

SF+PT-“Extindere retele electrice strada Viitorului in municipiul Alexandria”;

Modernizare adapost pentru familii, persoane adulte si copii aflati in dificultate SF + cerere finantare,
expertiza, audit energetic;

Expertiza+SF+PT –“Reabilitare termica blocuri locuinte 302,303,307,328,329 in municipiul Alexandria”;



Aprobare indicatori tehnico-economici si actualizarea indicatorilor tehnico-economici

Reabilitare cartier locuinte zona blocuri 200 in municipiul Alexandria”

-tronson 1 cuprins intre str. Libertatii si str. Cuza –Voda si tronson 2 cuprins intre Cuza-Voda si str. Al.Ghica)
-valoare investitiei este de 7.570.488,96 lei;

Amenajare locuri de joaca si relaxare in municipiul Alexandria -valoarea investitiei este de 1.599.051,13 lei;

Adapost pentru cainii fara stapan in municipiul Alexandria-valoarea investitiei este de 1.143.225 lei;

Modernizare drum exploatare agricola pasarela - DJ504 in municipiul Alexandria-valoarea investitiei este de
4.294.740 lei;

Extindere retele electrice strada Viitorului in municipiul Alexandria-valoarea investitiei este de 20.900 lei;

Semnal de intrare in municipiul Alexandria-valoarea investitiei este de 751.840 lei

Reamenajare si modernizare fatada Piata Centrala in municipiul Alexandria -valoarea investitiei este de
360.390 lei.

NOTA: Sumele contin TVA

INVESTITII



Obiectivele de investitii in continuare, aflate in diverse stadii de executie:

Montare centrale termice la gradinitele : nr. 1 si nr.7-investitie realizata prin contract credit furnizor pe o
perioada de 15 luni. Receptia lucrarilor s-a efectuat in luna decembrie 2010.Valoare investitie = 141.716,04
lei. In anul 2011 s-a urmarit realizarea platilor conform graficelor.

Reabilitare Strand Vedea - investitie finalizata si receptionata in luna iunie 2011. Valoare realizata =
6.659.320,79 lei.

Modernizare PT 1, 2, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20, Zona SUD - Investitie realizata printr-un contract credit
furnizor pe o perioada de 6 ani. Valoarea investitiei = 5.468.335,61 lei. Investitia este finalizata. In anul 2011
s-a urmarit realizarea platilor conform graficelor.

Eficientizare consum energie la institutiile publice-investitie realizata prin contract credit furnizor pe o
perioada de 36 luni. Valoare investitie = 628.677 lei; in anul 2011 s-a urmarit realizarea platilor conform
graficelor.

Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Teleorman (valoare
investitie, conform indicatori tehnico-economici = 156.318.310 lei). Transfer catre SC Apa Serv SA, in
valoare de 800.000 lei, contributie Consiliul Local.

NOTA: Sumele contin TVA

INVESTITII



INVESTITII

Reabilitare si extindere strada Vedea-investitie finalizata si receptionata.

Valoare investitie realizata =1.432.078,70 lei.

NOTA: Sumele contin TVA.



Lucrari noi

Reabilitare Parc Catedrala in Municipiul Alexandria. Valoare investitie = 650.260 lei – semnare contract de
finantare;

Sistem pentru managementul iluminatului public in Municipiul Alexandria. Valoare investitie = 24.125.960
lei

Sistem de supraveghere in vederea cresterii sigurantei si prevenirii criminalitatii in Municipiul Alexandria.
Valoare investitie = 3.521.310 lei;

Sistem pentru managementul traficului rutier in Municipiul Alexandria. Valoare investitie = 9.499.330 lei ;

Extindere retele electrice strada Viitorului in municipiul Alexandria. Valoare investitie = 17.900 lei – realizare
retele in zona fara retea de iluminat;

NOTA: Sumele contin TVA

INVESTITII



Lucrari noi
Reabilitare cartier Zona Blocuri 200 in municipiul Alexandria care cuprinde:
-tronson 1 cuprins intre Str. Libertatii – Str. Cuza Voda realizat 100%-valoarea receptionata este
de 3.810.865,96 lei;
-tronson 2 cuprins intre Str.Cuza-Voda si Str.Al.Ghica-lucrari in derulare,valoarea contractului
este de 3.759.623 lei ;

NOTA: Sumele contin TVA

INVESTITII



INVESTITII

Reabilitare Str. Tudor Vladimirescu (tronson Str. Negru Voda – Str. Mircea cel Batran).

Valoare investitie = 674.000 lei

NOTA: Sumele contin TVA



INVESTITII

Reabilitare sistem rutier “Amenajare varianta ocolitoare pe DN6 (E70)”. Valoare investitie = 9.329.670 lei –
actualizarea documentatiei, finalizarea licitatiei si incheierea contractului de achizitie publica; lucrarile 
au fost incepute si sistate datorita conditiilor climaterice nefavorabile, urmand a fi reluate in 2012.
NOTA: Sumele contin TVA.



31 de sedinte de licitatie in cadrul carora au fost aplicate prevederile a 60 de dispozitii de
licitatie;
1.119 terenuri si 5 spatii comerciale;
Adjudecate 486 de terenuri si 5 spatii;
Suprafata totala inchiriata: 6.490,60 mp pentru terenuri si 115 mp pentru spatii;
Valoarea totala a contractelor incheiate 163.619 lei/an si 6.570,80 euro/an (transformata in lei
la data platii);
Nu s-a inregistrat nicio contestatie.

COMISIA DE LICITATII PRIVID INCHIRIEREA UNOR 
BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT



Certificate de urbanism – 505;
Autorizatii de construire – 279:

locuinte – 55;
spatii comerciale – 24;
bransamente – 127;
alte lucrari – 73.

Autorizatii de desfiintare – 44
S-au incasat urmatoarele sume :
Taxa CU = 11.130 lei;
Taxa AC = 161.598 lei;
Taxa AD = 1.179 lei;
Taxa regularizare AC = 100.120 lei;
TOTAL = 274.027 lei.

URBANISM SI AUTORIZATII IN CONSTRUCTII



Darea in folosinta gratuita, pe termen de 49 de ani, catre “ Universitatea Valahia’’ Targoviste, a
unui imobil si a terenului aferent acestuia, apartinand domeniului privat de interes local al mun.
Alexandria, situat in Sos. Turnu Magurele – fosta UM 01462, pentru amenajarea “ Formatiune
de paza – Campus Universitar;
Darea in folosinta gratuita, pe termen de 49 de ani, catre Compania Nationala de Drumuri
Nationale din Romania, a unui teren situat pe DE 70 Alexandria – Bucuresti, apartinand
domeniului public de interes local al mun. Alexandria, in vederea realizarii investitiei “ Varianta
ocolitoare a mun. Alexandria;
Darea in folosinta gratuita, pe termen limitat – 49 de ani, catre Universitatea BIOTERA-
Bucuresti a unor spatii si terenul in cota indiviza aferent, apartinand domeniului privat de
interes local al municipiului Alexandria;
Darea in folosinta gratuita, pe termen limitat (49 de ani), catre Episcopia Alexandriei si
Teleormanului a unui imobil ( constructie si teren) apartinand domeniului privat de interes local
al mun. Alexandria, situat in str. Carpati, nr.11 – St =737.00 mp; Sc=162.00 mp;
Darea in folosinta gratuita, pe termen limitat, catre SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR
REGIM DE PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR
Alexandria, a unui spatiu apartinand domeniului public de interes local al mun. Alexandria,
situat in str. 1 Mai, nr.107, bl.B9, sc.A, et.4.

DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNOR BUNURI



- 504 contracte de inchiriere astfel:
- 460 de contracte de inchiriere pentru parcari, garaje, copertine;
- 8 contracte de inchiriere teren de preluare de la alti agenti economici;
- 6 contracte de inchiriere spatii comerciale de preluare de la alti agenti economici;
- 23 de contracte de inchiriere teren in urma procedurii de licitatie;
- 7 contracte de inchiriere spatii comerciale in urma procedurii de licitatie;
- 206 acte aditionale la contractele aflate in derulare astfel:
- 80 de acte aditionale de reducere a chiriei pentru spatii comerciale;
- 30 de acte aditionale de prelungire a termenului contractual pentru terenuri;
- 96 de acte aditionale pentru prelungire si preluare a contractelor pentru garaje si copertine.
Au fost emise un numar de 5 avize pentru panouri publicitare si bannere.

INCHEIERE SI EVIDENTA CONTRACTE



1 februarie „Zarezan” sarbatoare traditionala apartinand zonei de sud, sud- vest a Romaniei, in
traditie populara”Sarbatoarea Sfantului Trifon” protectorul viei si vinului, a III – a editie a
concursului ”Cel mai bun vin de pe plaiuri alexandrene”;
24 februarie „DRAGOBETE” in colaborare cu CLTA,”Dragobete ieri, Dragobete azi”;
Concurs de desene cu tema „Chipul mamei”;
Concursul „Cel mai bun cozonac de casa, cea mai buna pasca”;
Concursurile „Tinere talente muzicale” si „In pasi de dans” – cofinantare;
1 iunie – concursuri si spectacole;
Festivalul de teatru tanar „IDEO IDEIS” – cofinantare;
1 Octombrie – Ziua Pensionarilor;
„Vin Colindatorii” - 25 decembrie.

CULTURA



CULTURA

Organizare preselectie de copii si formare trupe de dans;



CULTURA

„Nunta de aur”;



CULTURA

Zilele Municipiului Alexandria;



S.P.C.L.E.P. Alexandria deserveşte pe linie de evidenţă 121.500 de persoane din municipiul
Alexandria şi 18 comune arondate: Buzescu, Brînceni, Băbăiţa, Bogdana, Călineşti, Furculeşti,
Frăsinet, Mavrodin, Măgura, Mîrzăneşti, Nanov, Nenciuleşti, Orbeasca, Plosca, Poroschia,
Ştorobăneasa, Ţigăneşti şi Vităneşti .

În anul 2011 au fost soluţionate un număr de 12.017 cereri privind eliberarea actelor de
identitate şi a înscrierii menţiunii de reşedinţă.

Pe linie de stare civilă, în perioada analizată, au fost eliberate 5.982 de certificate de stare civilă
din care: 2.380 de naştere, 427 de căsătorie, 706 de deces.

SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE 

EVIDENTA A PERSOANELOR



Confectionat si montat cosuri pentru colectarea gunoiul stradal;
Confectionat si montat banci pentru odihna;
Confectionat jardiniere pentru plante din beton si lemn si amplasarea in oras a acestora;
Executat si montat semne de circulatie si placute indicatoare in zona blocurilor ,,V’’,
Executat lucrari de reparatii si intretinere locuri de joaca pentru copii si mobilier stradal;
Imprejmuire alveole cu plasa bordurata in diferite zone de blocuri:
-zona spital judetean, str.Dunarii bl.L2 si bl.I5 ,str.Carpati bl.256;
Executat lucrari de reparatii si inlocuire imprejmuiri locuri de agrement in Parc Padurea Vedea;
Lucrari de punere in functiune a fantanilor arteziene, a cismelelor si intretinerea lor;
Amenajat loc de picnic in Parc Padurea Vedea prin montarea de gratare gradina, mese si bancute;
Reabilitare zona de blocuri 400 delimitata intre strazile: Dunarii - Negru Voda si T.Vladimirescu –
Ion Creanga;
- toaletarea vegetatiei ierboase;
- executat imprejmuire la zonele verzi din plasa bordurata;
Executat lucrari de reparatii alei pietonale in parcuri si pe str. Libertatii;
Salubrizat in fiecare sezon Parc Padurea Vedea, zona Veterani, drum centura si zona CFR.

SERVICII PUBLICE
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC



Spatii verzi

Transplantari cu balot de pamant arbori si arbusti ornamentali = 270 buc;

Plante ce au fost produse la sera in decursul anului 2011 si care ulterior au fost plantate in oras = 715.000 fire.

Plante pentru flori taiate ce s-au obtinut in decursul anului 2011 la sera = 25.500 fire.

Plante de gard viu ce s-au obtinut in decursul anului 2011 la sera = 40.000 fire.

SERVICII PUBLICE
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC



Administrare Baze Sportive

Activitatea Strandului Vedea a inceput in data de 7.07.2011.

Complexul a functionat dupa un orar de 12 ore/zi (9:00-21:00) cu un personal zilnic de 2 angajate pentru
curatenie, 2 salvamari, 1 asistent medical, 1 angajat tehnic, 2 angajati in receptie, 2 agenti paza si ordine.
Total 10 angajati.

Activitatea complexului se desfasoara cu un bazin de inot semiolimpic, sauna, o piscina pentru copii, un loc
de joaca pentru copii, zona de plaja cu sezlonguri, teren de fotbal sintetic.

SERVICII PUBLICE
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC



SERVICII PUBLICE
POLITIA LOCALA

Politia Locala Alexandria, este un serviciu public specializat aflat in subordinea Consiliului
Local, functionand incepand cu data 01.01.2011, prin preluarea Politiei Locale Alexandria si a
personalului pe linie de disciplina in constructii, inspectia mediului si control comercial din
apararatul de specialitate al primarului conform Legii nr.155/2010.
Au fost aplicate un numar de 876 de amenzi contraventionale, in valoare totala de 82.622 lei,
dupa cum urmeaza:
-incalcarea prevederilor Legii nr.61/1991 republicata = 28 de sanctiuni, in valoare de 6.550 lei;
-incalcarea prevederilor Legii nr.12/1990 republicata = 82 de sanctiuni, in valoare de 47.000 lei;
-incalcarea prevederilor HCL nr.119/2009 = 23 de sanctiuni, in valoare de 5.072 lei;
-incalcarea prevederilor HCL nr.48/2009 = 743 de sanctiuni, in valoare de 24.000 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutorul social
La data de 31.12.2011 se aflau in plata un numar de 368 dosare de ajutor social, conform
prevederilor Legii nr. 416/2001, fiind beneficiare un numar de 865 persoane, astfel :
- persoane singure = 131 dosare ( 131 persoane);
- familii formate din 2 persoane = 84 dosare ( 168 persoane);
- familii formate din 3 persoane = 71 dosare ( 213 persoane);
- familii formate din 4 persoane = 57 dosare ( 228 persoane);
- familii formate din 5 persoane = 14 dosare ( 70 persoane);
- familii peste 5 persoane = 11 dosare ( 55 persoane).



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutoare de urgenta
In anul 2011 au existat solicitari privind acordarea de ajutoare de urgenta, fiind
efectuate anchetele sociale la domiciliul acestora in vederea stabilirii situatiei
deosebite in care acestea se aflau si au fost aprobate prin dispozitia Primarului 77
ajutoare de urgenta. Sumele cheltuite in anul 2011 cu plata ajutoarelor de urgenta au
fost in cuantum de 76.878 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL  

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutoare de inmormantare
In urma efectuarii anchetelor sociale s-a intocmit documentatia corespunzatoare si au
fost aprobate prin dispozitia Primarului 24 ajutoare de inmormantare, conform
legislatiei in vigoare, iar sumele cheltuite pentru plata acestor ajutoare in anul 2011 a
fost in cuantum de 13.250 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL  

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Distribuirea de ajutoare alimentare
Distribuirea de ajutoare alimentare se face conform prevederilor H.G.R. nr. 600 / 2009 privind
stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie
comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania.
- 33.345 kg faina - 2.565 beneficiari;
- 23.085 kg malai - 2.565 beneficiari;
- 20.520 kg orez - 2.565 beneficiari;
- 2.847,5 kg lapte praf - 2.565 beneficiari;
- 2.565 kg biscuiti - 2.565 beneficiari;
- 4.104 kg paste fainoase - 2.565 beneficiari.
Au beneficiat de aceste produse alimentare: 731 beneficiari ajutor social, 734 persoane cu
handicap, 809 pensionari si 291 someri.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL  

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica
Sumele cheltuite in anul 2011 reprezentand ajutoarele de incalzire in sistem centralizat
suportate din bugetul local s-au ridicat la valoarea de 888.351,62 lei.
Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale:
- in luna ianuarie 2011 = 405 beneficiari;
- in luna februarie 2011 = 406 beneficiari;
- in luna martie 2011 = 406 beneficiari;
- in luna noiembrie 2011 = 691 beneficiari;
- in luna decembrie 2011 = 728 beneficiari.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri ( altii decat
cei beneficiari de venit minim garantat) :
- in luna ianuarie 2011 = 484 beneficiari ;
- in luna februarie 2011= 484 beneficiari
– in luna martie 2011 = 485 beneficiari
- in luna noiembrie 2011 = 339 beneficiari;
- in luna decembrie 2011 = 356 beneficiari;
In anul 2011 sumele cheltuite cu plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei au fost de 80.633
lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri ( pentru
beneficiarii de venit minim garantat):
- pentru perioada ianuarie – martie 2011 s-au aprobat ajutoare pentru un numar de 8 beneficiari
iar ajutorul aprobat a fost de 1.392 lei;
- pentru perioada noiembrie 2011 - martie 2012 = 231 beneficiari iar ajutorul platit s-a ridicat
la valoarea de 66.990 lei;
- pentru perioada decembrie 2011- martie 2012 s-au aprobat un numar de 20 ajutoare pentru
incalzirea locuintei, cuantumul aprobat fiind de 4.640 lei;
- numarul total de beneficiari pentru care s-au aprobat ajutoare pentru incalzirea locuintei pe
anul 2011 = 259;
- in anul 2011 sumele cheltuite cu plata ajutoarelor pentru incalzirea locuintei au fost de 82.840
lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Alte ajutoare pentru incalzirea locuintei
S-au inregistrat 150 de solicitari privind acordarea de ajutoare constand in lemne de foc si s-au
acordat ajutoare materiale constand in lemne de foc din stocul Primariei Municipiului
Alexandria la 108 persoane singure si familii defavorizate, insumand o cantitate de 153,5 mc
lemne de foc.
Ajutoare de urgenta pentru incalzirea locuintei familiilor si persoanelor singure, care nu
utilizeaza surse de incalzire prevazute in OUG nr. 70/2011.
In anul 2011 sumele alocate cu plata ajutoarelor de urgenta pentru incalzirea locuintei au fost de
30.260 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Asistenta persoanelor cu handicap
La data de 31.12.2011 se aflau in evidenta noastra un numar de 160 asistenti personali pentru
persoane cu handicap grav incadrati cu contract de munca.
La data de 31.12.2011 se aflau in evidentele noastre un numar de 109 persoane cu handicap
grav care beneficiau de indemnizatia lunara.
In anul 2011 sumele cheltuite cu plata drepturilor salariale ale asistentilor personali si
indemnizatiilor lunare au fost in cuantum de 2.254.036 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Centrul de ingrijire zi
Capacitatea centrului este de 10 locuri.
Nivelul alocatiei de hrana , conform prevederilor legale = 6 lei / zi / asistat.
La data de 31.12.2011 se aflau in evidentele noastre un numar de 7 beneficiari.
Sumele cheltuite in anul 2011 cu alocatia de hrana = 10.428 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Asistenta sociala la domiciliu pentru batrani si pentru persoane varstnice aflate in
incapacitatea de a se ingriji
Beneficiarii acestor servicii sociale sunt persoanele vârstnice aflate în stare de risc social, care
nu au familie si nu se afla in intretinerea unei alte persoane, care se afla in imposibilitatea de a-
si asigura nevoile socio-medicale datorita starii de boala, ori starii fizice sau psihice, care nu
realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare.
La data de 31.12.2011 se aflau in evidentele noastre un numar de 16 beneficiari.
Sumele cheltuite in anul 2011 cu plata drepturilor salariale au fost in cuantum de 81.395 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Adapostul pentru familii, persoane adulte si copii aflati temporar in dificultate si fara
adapost
Capacitatea adapostului este de 50 locuri.
La data de 31.12.2011 se aflau in evidentele noastre un numar de 9 beneficiari.
Nivelul alocatiei de hrana conform prevederilor legale = 8,3 lei / zi / asistat.
Sumele cheltuite cu alocatia de hrana in anul 2011 sunt in cuantum de 30.894 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Cantina de ajutor social
Capacitatea cantinei este de 350 locuri.
La data de 31.12.2011 se aflau in evidentele noastre un numar de 293 beneficiari iar in cursul
anului au beneficiat in medie 282 asistati / luna.
Distribuirea hranei( pranz si cina ) se face la sediul cantinei iar pentru persoanele care nu se pot
deplasa la sediul acesteia le este asigurat transportul gratuit la domiciliu.
Nivelul alocatiei de hrana, conform prevederilor legale = 6 lei / zi / asistat;
Sumele cheltuite cu alocatia de hrana in anul 2011 = 597.998 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Crese
La nivelul municipiului Alexandria isi desfasoara activitatea un numar de 3 crese:
- Cresa 1 Mai , cu sediul in str. Alex. Ghica , nr. 148 (capacitate =15 locuri );
- Cresa PECO , cu sediul in str. 1907, nr.45 ( capacitate = 15 locuri ) ;
- Cresa Ion Creanga , cu sediul in str. I. Creanga , nr. 31( capacitate = 40 locuri ).
Sumele cheltuite in cursul anului 2011 au fost in cuantum de 256.840 lei.



SERVICII PUBLICE
SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL 

ADMINISTRATIA ACTIVITATILOR SOCIALE, 
PROTECTIE SOCIALA

Serviciul de asistenta medicala comunitara.
In cadrul acestui serviciu functioneaza 4 cabinete medicale scolare, amplasate in patru unitati
scolare( licee), 6 cabinete medicale in gradinitele cu program prelungit si 2 cabinete
stomatologice.
Finantarea asistentei medicale comunitare si asistentei medicale desfasurata in unitatile de
invatamant se suporta din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Sanatatii catre bugetul local, iar cheltuielile pe anul 2011 au fost in cuantum de 680.038 lei, din
care cheltuieli de personal 636.872 lei( bugetul de stat) si cheltuieli cu bunuri si servicii 43.166
lei din care 20.000 lei din bugetul de stat si 23.166 lei din bugetul local.



SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
S.C ALEXSAL PREST S.A

S-au colectat 12.700 tone de deseuri, dintre care colectate selectiv: 231 tone hartie si carton, 37 tone PET si
plastic si 2,5 tone deseuri electrice si electronice.

Problemele intalnite frecvent :

- incendierea pubelelor de plastic din platformele de colectare;

- persoanele fizice si juridice care refuza plata seviciilor de salubritate, desi beneficiaza de ele;

- iresponsabilitatea administratorilor de condominii care transmit un numar fals de persoane pe fiecare
apartament, ceea ce duce la facturarea incorecta a cetatenilor respectivi;

- depozitarea cenusii in europubelele de plastic de la curti, ceea ce conduce la topirea acestora;

-aducerea gunoiului de grajd in platformele de colectare de la

blocuri;

-depozitarea deseurilor din constructii in pubelele de plastic

si distrugerea acestora;

-depozitarea necontrolata a deseurilor pe langa drumurile de la

marginea orasului si pe malurile Raului Vedea.



SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
S.C ADMINISTRATIA STRAZILOR, CONSTRUCTII 

EDILITRE S.R.L

Reabilitare trotuare si intrari in curti pe str. T. Vladimirescu;
Reabilitare si extindere str. Vedea(tronson cuprins intre str.Al. Ghica si str. M. Filipescu);
Lucrari de igienizare la unitati de invatamant;
Lucrari de amenajare platforma curtea scolii la Scoala cu clase I-VIII ,,STEFAN CEL MARE”;
Reparatii cu mixture asfaltice strazi;
Reparatii cu mixture asfaltice cartiere;
Lucrari de reparatii bloc B7;
Amenajare parcare bl. I 15;
Amenajare parcare Strand Vedea;
Lucrari de imprejmuire la Scoala nr. 7;
Lucrari de asfaltare trotuar str. Bucuresti, tronson C. Voda-Carpati (dreapta);
Lucrari de amenajare parcare str. Cuza Voda.



SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
S.C. TRANSLOC PREST S.A.

Societatea TRANSLOC PREST isi desfasoara activitatea cu un numar de 8 autobuze, 4
microbuze si 2 autocare, acestea din urma dotate cu aer conditionat, fiind uneori insuficiente
pentru a acoperi toate solicitarile ( in special pe timpul vacantelor de primavara, vara ).

- bilete de calatorie - 256.218 in anul 2011 fata de 273.360 in anul 2010;
- abonamente - 12.376 in anul 2011 fata de 8.595 in anul 2010.



SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
S.C.  PIETE  SI TARGURI ALEXANDRIA S.R.L

Comercianti agenti economici = 589 mii lei ;

Producatori agricoli =169 mii lei ;

Parcari auto =146 mii lei ;

Cimitire(3) =202 mii lei ;

Alte venituri( lucrari cimitir, strand ) = 200 mii lei.

TOTAL = 1.306 mii lei.

Din veniturile proprii societatea a realizat investitii in

anul 2011 si anume:

-achizitie tractor cu remorca si lama de

deszapezire necesare realizarii lucrarilor in cadrul

cimitirelor si deszapezirea cailor de acces din piete si parcari;

-achizitia de mese pentru desfasurarea comertului de catre clientii colaboratori in incinta cupolei din Piata
Unirii prin inlocuirea cu cele existente depasite fizic si moral;

-reabilitarea tavanului si interiorului cupolei din Piata Unirii.



SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
S.C. TR ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

Contracte de administrare:

-COND 4 - BL.304 SC.B , 305;

-COND12 - BL.PATRIA SC.C;

-COND 32 - BL.50G;

-COND 37 - BL.597, 598, 599, 590 Sere, G100 Peco;

-COND 60 - BL.221, 223;

-COND 90 - BL BM3 Sc.B;

-PECO 1 - BL.503, 504, 505, 506, 600, 601;

-PECO 2 - BL.500, 501, 502, 507, 508, 602;

-PECO 4 - BL.604, 604, 611, 612, 613, 614

-BL. SOCIAL

-COND 45 - BL.C1.

Reparatii capitale la subsolurile blocurilor: 502, 503, 504, 506, 600, 601, 602, 50G.

Reparatii partiale la subsolurile blocurilor: 501, 597 SC.A, 597SC.B, 597SC.C, 598SC.A,
598SC.B, 598SC.C, 599SC.A, 599 SC.C, 221, 223.

Montat interfon: 508SC.B , 612, 500, 611.

Schimbat roata frictiune lift: 221.

Incheiere contract cu electrica si rebransarea la reteaua de electricitate: 223.

Realizat instalatie noua de curent electric pe scara: 221, 223.



SOCIETATI ALE CONSILIULUI LOCAL
S.C. TERMA SERV S.R.L.

Transformarea punctelor termice nr. 3 si 5 în centrale termice de cvartal din care am finalizat
CT nr. 3 care funcţionează in sezonul 2011-2012 iar la CT nr. 5 a mai ramas de finalizat doar
branşamentul la reţeaua de gaze naturale dar s-a găsit soluţia temporara de a alimenta cu
energie termica cvartalul aferent acesteia, precum si a blocurilor de locuinte sociale B7, B8,
B10, B11, de la reteaua CT. 3;
Pentru eficientizarea producerii si distributiei energiei termice la nivelul blocurilor de locuinte
cu un grad mare de bransament(peste 50 %) s-a propus montarea a 49 centrale termice de scara
care nu a putut fi finalizata in anul 2011 datorita blocarii bugetului local al municipiului
Alexandria in smestrul doi al anului.
Montarea unui numar de 5 centrale termice de tip modul la unitati de invatamant in cadrul
liceelor.Al. Ghica, C-tin. Noica, M. Scarlat si a scolii M .Viteazul precum si transferul centralei
tip container de la blocul.328 la blocul de locuinte sociale 49 Garsoniere.



BLOCAREA BUGETULUI
18.08.2011 – Adresa DGFP blocare bugat;
19.08.2011 – Blocare bugat;
24.08.2011 – Ordonanta presedentiala I;
25.08.2011 – Deblocare buget;
30.08.2011 - Adresa DGFP blocare bugat;
01.09.2011 – Blocare buget;
08.09.2011 – Ordonanta presedentiala II;
09.09.2011 – Deblocare buget;
15.09.2011 - Adresa DGFP blocare bugat;
16.09.2011 – Blocare buget;
26.09.2011 - Ordonanta presedentiala III;
27.09.2011 – Deblocare buget;
31.10.2011 - Adresa DGFP blocare bugat(recurs);
01.11.2011 – Blocare buget;
29.11.2011 – HCL. 254 din 29 noiembrie 2011- Modificarea HCL nr. 19/10.02.2011 privind

aprobarea bugetului general al Municipiului Alexandria pe anul 2011;
30.11.2011 – Deblocare buget.
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